
บริษัท ไบโอซายน ์แอนิมัล เฮลธ ์จ ากัด (มหาชน) 
หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

และเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อพจิารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหนา้ 
 

1. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้ว่า จะไดร้บัการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีบริษัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ า ปี 
รวมทัง้ เสนอรายชื่อผูม้ีคณุสมบติัเหมาะสมที่จะเสนอเขา้รบัการสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีขัน้ตอน
และวิธีปฏิบติัที่ ชดัเจนและโปรง่ใส  

 
2. นิยาม  

“บรษิัทฯ” หมายถึง บรษิัท ไบโอซายน ์แอนิมลั เฮลธ ์จ ากดั (มหาชน)  
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบรษิัท ไบโอซายน ์แอนิมลั เฮลธ ์จ ากดั (มหาชน)  
“ระเบียบวาระการประชมุ” หมายถึง ระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีของบริษัทฯ  
“ประชมุผูถื้อหุน้” หมายถึง การประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  
 

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการ  
 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยอาจเป็นหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได ้ที่มีสดัส่วนการถือหุน้ และมีสิทธิ
เสียงนบั รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ (ประมาณ 15,700,000 หุน้)  
 
4. เร่ืองทีจ่ะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
4.1 เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ และขอ้เท็จจรงิที่กลา่วอา้งของผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็น เหตุ อัน

ควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักลา่ว 
4.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจบรษิัทฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์ 
4.3 เรื่องที่ ผู ้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาในรอบ 12 เ ดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

 สนับสนุน ดว้ยเสียงที่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการ
 น าเสนอ ครัง้ใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั  

4.4 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงานก ากับ 
 ดแูลกิจการบรษิัท  

4.5 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งบรรจเุป็นวาระโดยคณะกรรมการ  ต้ อ ง มี
เหตผุลที่สมควร และสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้



5. คุณสมบัติของบุคคลทีเ่ข้ารับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาสรรหาเข้าเป็นกรรมการ  
5.1 คณุสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ขอ้บงัคบับรษิัทฯ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
5.2 มีความรู ้ความช านาญเฉพาะดา้น เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ดา้นบญัชีและ การเงิน 

ดา้นกฎหมายธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นตน้  
5.3 มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั มีความซื่อสตัยส์จุรติ สามารถทุ่มเทเวลาได ้อ ย่ า ง

เต็มที่  
 

6. ขั้นตอนการเสนอเพ่ือบรรจุวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  
6.1  ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามหลักเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด (ตามขอ้ 3) กรอกแบบและน าส่งตน้ฉบับแบบ 

เสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญั โดยแนบแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 
1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และ "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพิจารณาสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ฯ" พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ในขอ้ 7 ที่ถกูตอ้งใหค้รบถว้นและ
สมบรูณ ์โดยสง่ถึงบรษิัทฯ ไดต้ัง้แต่วนัที่ 20 มนีาคม 2566 - วนัที่ 1 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ดงันี ้ 

 
 เลขานกุารบรษิัทฯ  
 บรษิัท ไบโอซายน ์แอนิมลั เฮลธ ์จ ากดั (มหาชน)  
 479 ชัน้ 4 เมืองทองธานี ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
 (การเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัฯ และบคุคลเขา้เป็นกรรมการ)  
 
  อนึ่ง ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้โดยผ่านทาง E-mail: info@bis-group.com หรือ  
website: www.bis-group.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-960-0296  
6.2  เลขานกุารบรษิัทฯ จะเป็นผูร้วบรวมกลั่นกรอง และตรวจสอบเอกสารในเบือ้งตน้ตามหลกัเกณฑข์องบริษัท ฯ พรอ้ม

ทัง้รวบรวมการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ของผูถื้อหุน้ และน าเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
6.3  คณะกรรมการ จะพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุลงในหนงัสือเชิญประชุม ใน

กรณีเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษิัทฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบหลงัการประชมุคณะกรรมการ
ผ่านทาง website ของบริษัทฯ พรอ้มทัง้แจง้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์และชีแ้จงเหตุผลใน
การประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

 



6.4  เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ พรอ้มทั้งตรวจสอบ 
เอกสารในเบือ้งตน้เสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบติัของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอ
ชื่อและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  
ต่อไป  

6.5  บุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดร้บัการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ หากไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจง้เป็นใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
หลงัการประชุมคณะกรรมการ และชีแ้จงเหตผุลผ่านทาง website ของบริษัทฯ และแจง้เป็นเรื่องเพื่อทราบในการ
ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีดว้ย  

 
7. เอกสารการประกอบพิจารณา  
7.1 หลกัฐานแสดงตน  

- บุคคลธรรมดา แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรบัชาวต่างชาติ) พรอ้ม ลง 
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- นิติบุคคล แนบส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรบัรองส า เนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม 
พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรบั
ชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

7.2  หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ลงนามรบัรองถูกตอ้ง  

7.3  กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ใหต้วัแทนผูถื้อหุน้ 1 รายเป็นผูก้รอกขอ้มลูในแบบเสนอ
วาระการประชมุผูถื้อหุน้ และแบบฟอรม์เสนอบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ใหค้รบถว้น และลงชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มทัง้ รวบรวมหลกัฐานแสดงการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชุดเดียวกนั   

7.4  หากมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่  
  เลขานกุารบรษิัทฯ หรือเจา้หนา้ที่  
  บรษิัท ไบโอซายน ์แอนิมลั เฮลธ ์จ ากดั (มหาชน)  
  โทร. 02-960-0290-5 ต่อ 101, 106  
 
*โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและลงลายมือชื่อก ากับ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการ
ประมวลผล ขอ้มลู ศาสนาที่ปรากฎบนบตัรประชาชนของท่าน บริษัทฯ จะขีดทบัขอ้มลูศาสนาบนส า เนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนหากท่าน ไม่ไดด้  าเนินการดงักลา่ว 


